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Domnul să te binecuvânteze !
Popescu Ion – 1 decembrie
Velcean Maria – 2 decembrie
Floroiu Camelia – 4 decembrie
Popescu Georgeta – 17 decembrie
Ţuţuian Mircea Dumitru – 18 decembrie
Rusmir Danuţ – 20 decembrie
Pătlăgescu Amalia Cristina – 23 decembrie
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Concepţia creştină-biblică despre lume şi viaţă
10. Perspectiva particulară a istoriei
pastor Nelu Popescu
Faptele Apostolilor 17: 24-31 :”Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este
în ea, este Domnul cerului şi al pământului.... şi porunceşte acum tuturor
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care
va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru
aceasta...”

VERSETUL LUNII
DECEMBRIE 2012
“Mijlocul să vă fie încins, făcliile
aprinse. Şi să fiţi ca nişte oameni,
care aşteaptă pe stăpânul lor să se
întoarcă.”
Luca 12:35-36a

EVENIMENT
- în perioada 30.11.2012-02.12.2012 în
biserica noastră vor avea loc 3 seri de
evanghelizare avându-i ca invitaţi pe fr.
pastori Dănuţ Vrâncilă şi Sergiu Dobre.

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

“G.K. Chesterton a spus
odată: ‘Cred că lucrurile stau cam în
felul următor. Dacă în dimineața de
Crăciun copiii mei se trezesc și au cui
să-i mulțumească pentru că cineva a
pus dulciuri în ciorăpeii lor, oare eu
n-am cui să-I mulțumesc că a pus
două picioare în ciorapii mei?’
Recunoștința este o consecință
firească a mirării, iar mirarea este o
modalitate de cunoaștere a lui
Dumnezeu Însuși. Unde nu există
mirare, nu există nici recunoștință.
În schimb, dragostea de sine naște
acea atitudine care spune ‘mie mi se
cuvine’, iar când această atitudine nu
este împlinită, își găsește modalități
catastrofice de satisfacere – și
consecințele sunt incalculabile.”

Concepţia umanistă. Umaniştii îşi păstrază încrederea în evoluţia omenirii,
astfel că în desfăşurarea ei, istoria nu are loc pentru supranatural. Aşa stând
lucrurile ei cred că “Folosind tehnologia cu înţelepciune putem să controlăm
mediul în care trăim, să învingem sărăcia, să reducem substanţial bolile, să
mărim durata vieţii noastre, să ne modificăm într-un chip semnificativ
comportamentul, să schimbăm cursul evoluţiei umane şi al dezvoltării
culturale, să descătuşăm vaste puteri în noi şi să asigurăm omului ocazia fără
egal de a trăi o viaţă abundentă şi semnificativă” (Manifest umanist II-1973).
Progresul omenirii este singurul scop semnificativ. Aşa cum evoluţia este un
proces continuu, tot aşa trebuie să continue şi progresul omenirii. Istoria este
o dezvoltare continuă de la simplu la complex, de la lipsa de gândire la
gândire, de la imoral la moral. În cele din urmă civilizaţia va ajunge la un tip
de comunitate mondială. ”Nu a existat niciodată o Grădină a Edenului sau o
condiţie perfectă în trecut, nu a existat nici o cădere, a existat doar o creştere
constantă”(J. Dietrich). Ideologiile oamenilor, mereu în schimbare sunt forţa
dinamică în istorie. Oamenii pot să influenţeze mersul istoriei aproape în
mod nelimitat şi să îşi asigure propria salvare şi răscumpărare creând o
ordine socială absolută.
Concluzii: Neacceptându-L pe Dumnezeu şi Cuvântul Său, umaniştii
renunţă la cel mai credibil ghid din istorie şi aşează în loc omul şi mediul.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE
(urmare pagina anterioară)

Dacă ne uităm în istorie vedem că tot ceea ce au gândit şi au spus nu este susţinut de viaţa
reală. Putem vorbi de o evoluţie a tehnicii şi a tehnologiei dar nu şi a moralei, şi a
înţelegerii între oameni. Putem doar să constatăm că oamenii nu se mai omoară între ei
dând cu piatra sau cu arcul şi că acum mijloacele de ucidere sunt mai evoluate; pentru
ucidere se folosesc arme automate, arme nucleare, arme biologice...
Concepţia creştinismului biblic Pentru creştini, Biblia, precum şi evenimentele întrupării
şi învierii lui Isus Cristos acum aproape 2000 de ani în urmă stau la baza întregii lor
concepţii despre lume şi viaţă. “Pavel a considerat că învierea lui Cristos este un
eveniment istoric sprijinit de cea mai puternică mărturie posibilă din partea unor martori
seculari, inclusiv a lui. Pentru Pavel, istoricitatea învierii lui Cristos a fost o condiţia
necesară pentru adevărul creştinismului şi pentru validitatea credinţei creştine”
(R.H.Nash). Învăţătura creştină este ancorată în istorie. Biblia este o carte credibilă şi
pentru faptul că este întemeiată pe istorie şi conţine date despre istoria lumii. Biblia a fost
scrisă sub călăuzirea Duhului Sfânt de oameni care au fost martori oculari ai
evenimentelor, sau pe baza unor mărturii ale celor care au trăit evenimentele relatate.
Descoperirile arheologice de-a lungul timpului sprijină afirmaţia că Biblia este un
document istoric credibil. Creştinul crede adevărul biblic despre răscumpărarea istorică
lucrată de Dumnezeu în Isus Cristos prin Duhul Sfânt. Mântuirea este un proces istoric
desăvârşit în timp:
 am fost mântuiţi de consecinţele păcatului (Efes.2:1-9)
 suntem mântuiţi de puterea păcatului (1 Petru 1:3-5)
 vom fi mântuiţi de prezenţa păcatului (1 Cor.15:51-57; Apoc.21:1-4,22-27)
Convingerile creştine cu privire la acţiunile lui Dumnezeu în istorie au ramificaţii în toate
domeniile vieţii. Dumnezeu a creat lumea şi o conduce spre un scop şi un destin stabilit de
EL. Istoria lumii este liniară; a avut un început specific-CREAŢIA şi se îndreaptă spre un
sfârşit sigur – JUDECATA. Evenimentele curg spre acest sfârşit inevitabil (F.A.17:31;
Rom.2:11-16).
Concluzii: Istoria creştină are în centrul ei credinţa în Dumnezeu şi suport de neclintit:
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Relatarea Bibliei este deschisă cercetării pentru oricine.
Istoria biblică a Vechiului şi a Noului Testament a rezistat trecând cu bine testul timpului.
Trecutul, prezentul şi viitorul prezentat în Biblie ne ajută să ne înţelegem scopul şi rolul în
istorie şi să ne pregătim pentru momentul final al ei. Din această perspectivă privind
lucrurile, rezultă că a-L cunoaşte, a-L accepta şi a-L urma pe ISUS CRISTOS ca
MÂNTUITOR şi DOMN este cel mai important lucru pe care îl poate face cineva.
DOMNUL ISUS CRISTOS DĂ ADEVĂRATUL SENS AL VIEŢII ŞI AL
ISTORIEI.

MEDITAŢIE
Împreună cu Isus de sărbători
Valentin David-Izvernar
În urmă cu aproape 2000 de ani locuitorii Ierusalimului se întrebau daca va
veni sau nu Isus la sărbătoare. „Ei căutau pe Isus, şi vorbeau unii cu altii în Templu:
Ce credeţi ? N-are să vină la praznic?” – Ioan 11:56
În toată agitaţia perioadei de dinaintea sărbătorilor de Crăciun 2012 nu este
curios că nimeni nu vorbeşte oficial de revenirea lui Isus ? Alegerile cu rezultatul lor
sunt parcă mult mai importante. Se ocoleşte cu bună ştiinţă subiectul revenirii lui
Cristos pentru ca nimeni să nu fie catalogat fanatic.
Temerea că fanaticii religioşi creează tensiuni este motivată, dar şi exagerată.
Ar fi trist dacă şi aceste sărbători vor trece fără să producă în noi un sentiment de
reînviere al aşterptării şi speranţei în revenirea lui Mesia cu mare putere şi slavă pentru
ridicarea Împărătiei Sale de pace.
Este important ca înaintea Crăciunului să privim spre timpul dinaintea naşterii
lui Isus în Betleem. În acea vreme în Israel existau oameni ca Simeon şi Ana, care
aşteptau venirea Mântuitorului (Luca 2:25,38). Şi despre Iosif din Arimateea se spune
că a fost un sfetnic al Soborului, un om bun evlavios care aştepta venirea Împărătiei lui
Dumnezeu (Luca 23:50-51). El s-a evidenţiat prin faptul că avea o viaţă smerită
aşteptând venirea Domnului. Care au fost calităţile oamenilor vrednici să devină
familia, prietenii si adepţii lui Isus, cum sunt Maria, Iosif, Zaharia, Elisabeta şi mai
târziu ucenicii ? Ei toţi credeau în venirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi trăiau conform
acestei aşteptări !
Aşa cum aşteptarea venirii lui Mesia a caracterizat viaţa oamenilor plăcuţi lui
Dumnezeu, tot aşa ea ar trebui să fie o caracteristică a vieţilor noastre, a ucenicilor Săi:
”Mijlocul să vă fie încins, făcliile aprinse. Şi să fiţi ca nişte oameni, care aşteaptă pe
stăpânul lor să se întoarcă” – Luca 12:35-36a.
Uniţi în aşteptarea venirii Lui, vă salutăm cu bun venit în Casa Domnului din
Moldova Nouă şi vă dorim Sărbători Binecuvântate !

SA NE RUGAM PENTRU:













Proiectele spirituale şi materiale asumate ca şi congregaţie in anul 2012
Evanghelizarea din perioada 30 noiembrie 2012- 02 decembrie 2012
Resursele de care avem nevoie - să le primim de la Dumnezeu
Bolnavii bisericii:- Ţuţuian Teofil- Iancu Ion- Iancu Florica- - Şubert Francisc, Şubert
Maria
Slujitorii bisericii
În fiecare zi de vineri, biserica este chemată la o zi de jertfă prin post si rugăciune
Grupa de rugăciune constituită în cartierul Baron cu fraţi şi surori care se întâlnesc
pentru rugăciune în fiecare joi de la ora 13.00
Întâlnirea la închinare a tinerilor din fiecare sambata de la ora 16.30
Toţi copiii bisericii
Mărturia membrilor bisericii noastre în oraşul Moldova Nouă
Copiii Gradiniţei baptiste din cadrul bisericii noastre şi pentru familiile lor
Pentru cei care au fost odată membrii ai biseicii noastre iar acum s-au depărtat
de la credinţă dar şi pentru noii membrii ai bisericii noastre botezaţi în data de 14
octombrie 2012

